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WYKŁAD 
  
Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Celem wykładów jest zapoznanie studenta z podstawami socjologii, zarówno ogólnej, jak 

i szczegółowej, która rozważa problem człowieka w świecie techniki. 

 

Metody dydaktyczne:  

 Wykład informacyjny, 

 Pogadanka, 

 Prelekcja, 

 Opis, 

 Objaśnienie lub wyjaśnienie. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia jest forma pisemna: test – obejmująca treści programowe wykładu. 

 

Treści programowe:  

1. Przedmiot socjologii, funkcje oraz kierunki socjologii.  

2. Historia socjologii i jej twórcy.  

3. Podstawowe pojęcia z zakresu socjologii. Makro- i mikrosocjologia.  

4. Socjalizacja: powstawanie istoty społecznej, czynniki socjalizacji.  

5. Grupy społeczne i ich odmiany. Grupy normatywne, odniesienia pozytywnego i 

negatywnego.  

6. Więź społeczna – treść i zasięg.  

7. Powstawanie i funkcjonowanie stereotypów.  

8. System aksjo-normatywny: normy i wartości.  

9. Kultura, rodzaje kultury, kultura masowa.  

10. Stratyfikacja społeczna, teorie nierówności.  

11. Styl życia a zdrowie.  

12. Jednostka a społeczeństwo, oddziaływania, konformizm, kontrola społeczna. 

13. Państwo i polityka.  



14. Zmiana społeczna i modernizacja. Nauka a społeczeństwo.  

15. Technika a społeczeństwo. Problemy postępu technicznego. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Aronson E.,  Człowiek – istota społeczna. PWN, Warszawa 1996. 

2. Goodman N., Wstęp do socjologii. Zysk i S-ka, Poznań 1997. 

3. Oyster C. K., Grupy. Zysk i S-ka, Poznań 2002. 

4. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003. 

5. Sztompka P., Socjologia. Znak, Kraków 2002. 

 

Efekty kształcenia: 

Po zrealizowaniu niżej zamieszczonych treści nauczania student powinien posiadać 

podstawową wiedzę w zakresie: 

 podstawowych pojęć i definicji socjologicznych, 

 funkcjonowania społeczeństwa, 

 grup społecznych i ich wpływu na jednostkę, 

 procesu socjalizacji, 

 kultury, jej podziałów, 

 powstawania i funkcjonowania stereotypów oraz uprzedzeń, a także możliwości 

zwalczania ich, 

 stratyfikacji społecznej, podziału społeczeństwa na klasy i warstwy społeczne, 

 nauki jako procesu społecznego, 

 problemów postępu społecznego. 

Student po zrealizowaniu treści programowych powinien opanować umiejętności: 

 posługiwania się określoną aparaturą pojęciową i terminologią socjologiczną, 

 stosowania wiedzy z zakresu socjologii do lepszego rozumienia funkcjonowania siebie 

i otoczenia, 

 odróżnienia wiedzy potocznej od wiedzy socjologicznej, 

 analizowania różnorodnych wpływów i zależności społecznych, 

 integrowania wiedzy z różnych dziedzin dotyczących życia społecznego. 

 

Język wykładowy: polski 
 

Osoba(y) prowadząca(e): 
Nauczyciel Wydziału Humanistycznego KK 

 


